
Tisdag 19 april kl 19.00 i skolans matsal.
Medlemmar i Gantofta Byalag är hjärtligt välkomna!

Kallelse Till årsmöTe
www.gantofta.nu    info@gantofta.nu

1.  Årsmötet öppnas
2.  Godkännande av dagordningen
3.  Val av ordförande för mötet
4.  Val av sekreterare för mötet
5.  Val av justerare, 2 (två) personer, som jämte  
 ordföranden ska justera protokollet
6.  Val av 2 (två) rösträknare
7.  Upprättande av närvaroförteckning, 
 1 (en) röst per medlem
8.  Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
9.  Föredragning av styrelsens årsberättelse
10.  Föredragning den ekonomiska redovisningen
11.  Föredragning av revisionsberättelsen
12.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2015
13.  Val av vice ordförande för en mandatperiod 
 på 1 (ett) år

14.  Val av sekreterare för en mandatperiod 
 på 2 (två) år
15.  Val av kassör för en mandatperiod på 2 (två) år
17.  Val av 1 (en) ordinarie ledamot för en 
 mandatperiod på 1 (ett) år
18. Val av 2 (två) suppleanter för en mandatperiod  
 på 1 (ett) år
19.  Val av revisor för en mandatperiod på 1 (ett) år
20.  Val av valberedning, 2 (två) ledamöter, 
 varav en sammankallande för en mandatperiod  
 på 1 (ett) år
21.  Beslut om årsavgift för 2017
22.  Inkomna motioner
23.  Årsmötet avslutas

Medlemmar i Gantofta Byalag ombedes att medtaga 
sina medlemsbevis i samband med rösträkningen.

Du som inte är medlem kan bli det för 200:- och få alla förmåner.
Och skulle du ha missat att lösa medlemskapet kan detta omgående göras vid inträdet till mötet.

Byalagets styrelse presenterar pågående aktiviteter i byn samt för dialog med medlemmarna.
Byalaget kommer under kvällen att bjuda på enkel förtäring och lotta ut ett antal presentkort  
till närvarande medlemmar. Presentkort kommer även att delas ut till personer som under året  
väckt idéer som kunnat förverkligas till gagn för Gantoftaborna. 

•  Aktivitetshus i Gantofta, Jonas Ekberg och Peter Olofsson. Vad är planen och hur långt 
 har det kommit?
•  Helsingborgs Kommun/SBF, Landskapsingenjör/Områdesansvarig Louise Nilsson. 
 Vad har vi på gång och hur samarbetar vi?
•  ERA Löwander&Partner,  Reg. Fastighetsmäklare Cecilia Nyström (Sålde den senaste 
 fastigheten i byn för 3.600.000:-) Hur utvecklas fastighetsmarknaden i Gantofta?

Dagordning för årsmötet 2016-04-19

Under årsmötet har vi även besök av följande:


